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người Đi thEo Dặm Dài Đất 
nước

trần bạch Đằng tên thật là trương gia 
triều, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1926 
tại ấp bến bạ, xã thạnh hưng (nay là 
hoà hưng), quận giồng riềng tỉnh 
Kiên giang. gia đình ông thuộc hạng 
trí thức theo nho học xưa. Ông nội 
trương gia tuân có thời làm tri phủ 
bình thuận, sau thấy triều đình thối 
nát đã cáo quan về quê làm nghề bốc 
thuốc chữa bệnh cho thiên hạ. thân 
sinh ra trần bạch Đằng là người giỏi 
chữ nghĩa cũng không chịu ra làm 
quan, nối nghiệp cha làm nghề bốc 
thuốc, viết liễn thuê. Vì người cha 
dính dáng tới thiên Địa hội nên cả gia 
đình trần bạch Đằng bị triều đình xử 
phạt không được ở một nơi cố định 
quá 5 năm. chính vì vậy, ngay từ khi 
mới 5 tuổi, trần bạch Đằng đã phải 
theo cha mẹ tha hương khắp nơi.

Sau khi kết thúc bậc sơ học, trần 
bạch Đằng không được thi tiếp lên 
bậc trung học do lệnh cấm của chính 
quyền. nhờ sự dìu dắt của bà cô và 
người dượng (vợ chồng ông trần 
hữu Độ, một nhân sĩ thời đó), đặc biệt 
là sự giúp đỡ của đồng chí nguyễn 
oanh (bí thư thành uỷ Sài gòn) nên 
trần bạch Đằng nhanh chóng trở 
thành cán bộ của Đảng, khi đó ông 
mới 16 tuổi. thực hiện chủ trương vô 
sản hoá cán bộ, trần bạch Đằng xin 
vào làm tại Sở cao su Xa cam. chưa 
được một tháng ông bị đuổi việc vì 

đánh một tên Pháp trong trận đá 
bóng. cũng may, ngay sau đó ông 
xin được một chân dạy học tại một 
trường tư. Được nửa năm, trường 
đóng cửa, trần bạch Đằng lại rơi vào 
cảnh thất nghiệp. Ông về giúp việc 
cho vợ chồng người cô và văn phòng 
Xứ uỷ. Sau ngày nhật đảo chính Pháp, 
trần bạch Đằng nhận chỉ thị tham gia 
phong trào thanh niên tiền phong, 
xây dựng Đoàn thanh niên cứu quốc, 
tổ chức hội truyền bá quốc ngữ, công 
đoàn... Đây là sự chuẩn bị lực lượng 
của Đảng, khi thời cơ đến sẽ tiến 
hành tổng khởi nghĩa. thời kì diễn 
ra cách mạng tháng tám, trần bạch 
Đằng lãnh đạo nhân dân khu vực ngã 
Sáu (Sài gòn) đứng lên cướp chính 
quyền (24/8/1945). niềm vui độc lập 
chẳng được bao lâu thì quân Pháp 
trở lại chiếm Sài gòn và một số vùng 
phụ cận. bộ máy chính quyền Việt 
minh vừa thành lập đã phải chuyển 
lên vùng chiến khu. trần bạch Đằng 
được giao phụ trách tuyên huấn của 
trung ương cục. Đầu năm 1949, ông 
cùng các đồng chí Phạm hùng, hà 
huy giáp được cử ra Việt bắc dự Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ ii. Khi 
tới địa phận Dốc mỏ - tuy hoà (nay 
thuộc tỉnh Khánh hoà) trần bạch 
Đằng không may rơi vào tay giặc. Kẻ 
thù giam ông ở nha trang một thời 
gian, sau đó chuyển về catina Sài 
gòn. tại những nơi này ông bị tra tấn 
hết sức dã man nhưng địch không 
khai thác được thông tin gì ở người 

chiến sĩ kiên trung. Sau hơn nửa năm 
bị giam ở nhiều nhà tù khác nhau, 
ngày 11/11/1949, ông cùng 42 chiến 
sĩ vượt ngục thành công. bắt liên lạc 
được với đồng đội, ông về hoạt động 
tại vùng giải phóng khu 9.

chiến thắng Điện biên Phủ đã kết 
thúc sự thống trị của thực dân Pháp. 
Đất nước chia đôi, trần bạch Đằng 
quay trở lại Sài gòn hoạt động, nhưng 
cũng chỉ được một thời gian ngắn. Do 
chế độ ngô Đình Diệm đàn áp khốc 
liệt những người theo kháng chiến, 
trần bạch Đằng lại phải rút về chiến 
khu Dương minh châu. tại đây, ông 
tiếp tục được Đảng giao nhiệm vụ 
phụ trách tuyên huấn, trực thuộc 
Xứ uỷ. trong chiến dịch mậu thân 
(1968), trần bạch Đằng đã tham gia 
chỉ đạo đưa một cánh quân lớn từ 
căn cứ Đồng tháp mười về đánh 
chiếm Sài gòn. cuối năm 1969, trần 
bạch Đằng, đại diện cho nhân dân Sài 
gòn, được gọi ra bắc để chứng kiến 
giây phút cuối cùng tẩm liệm bác hồ. 
giận mình không được gặp bác lúc 
còn sống, trần bạch Đằng đã làm hai 
câu thơ bày tỏ nỗi niềm trước thi hài 
vị cha già dân tộc:

chửi thù rồi lại giận ta

Xét câu hiếu đạo quả là con hư!

Duyên nợ Với trường Văn trận 
bút

tháng 12 năm 1945, khi trần bạch 
Đằng đang làm chính trị viên của 

trần bạch Đằng – một trong tAm Kiệt 
họ trần cỦA nAm bộ Đã Đi XA gần 3 năm 
nAy nhưng bạn Đọc gần XA trong cả 
nước Vẫn luÔn nhớ  Đến những bài 
báo giàu tính chiến Đấu cỦA Ông, luÔn 
nhớ Đến người con cỦA Xứ thành 
Đồng, người Đã trút Song lên Đầu thù 
trong cả hAi  cuộc Kháng chiến thần 
thánh cỦA Dân tộc.

Sóng Vỗ miên mAn Đến bạc Đầu
trần bạch Đằng:

42 bản tin Đại học Quốc gia hà nội
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bộ đội bình Đằng thuộc mặt trận số 
4 (nam Sài gòn) thì ông được lệnh 
cùng một số đồng chí gây dựng 
thành uỷ Sài gòn (lấy danh nghĩa uỷ 
ban cán bộ Việt minh Sài gòn - chợ 
lớn). Khi thành uỷ ra báo chống xâm 
lăng, đồng chí trịnh Đình trọng được 
cử làm chủ nhiệm, trần bạch Đằng 
(lúc này phụ trách tuyên huấn) kiêm 
nhiệm chức thư kí toà soạn. báo ra 
số 1 ngày 1/1/1946, được viết bằng 
bút sắt lên giấy sáp, sau đó căng lên 
khuôn in, dùng ru - lô lăn đều. chống 
xâm lăng ra 4 trang, khổ trung bình, 
tháng 1 kì, sau tăng lên tháng 2 kì, 
rồi hằng tuần. trên tờ báo này, trần 
bạch Đằng thường viết xã luận, bình 
luận thời sự. báo ra được vài tháng 
thì Pháp chiếm được một số địa bàn 
trọng điểm của nam bộ, 
trong đó có Sài gòn. Dưới 
sự chỉ đạo của thành uỷ và 
mặt trận Việt minh, phong 
trào báo chí thống nhất ra 
đời, hoạt động rất rầm rộ, 
qui tụ được gần 20 tờ báo. 
trần bạch Đằng vừa làm cho 
chống xâm lăng, vừa tham 
gia chỉ đạo phong trào này. 
Sang năm 1947, tình hình 
bắt đầu căng thẳng, chính 
phủ lê Văn hoạch lên cầm 
quyền, đàn áp báo chí dữ 
dội. 17 tờ báo của phong 
trào báo chí thống nhất 
bị đóng cửa trong 1 ngày. trước tình 
hình đó, giữa năm 1947, báo chống 
xâm lăng phải rời lên chiến khu. trần 
bạch Đằng về vùng Đồng tháp mười, 
làm việc ở văn phòng Xứ uỷ và Kì bộ 
Việt minh. từ 1947 - 1951, ông kiêm 
thêm vai trò phụ trách một số tờ báo 
của thanh niên cứu quốc nam bộ, 
liên đoàn thanh niên nam bộ.

Sau khi Đảng cộng sản Việt nam  
công khai trở lại (dưới tên gọi Đảng 
lao động Việt nam), trần bạch Đằng 
được trung ương cục phân công làm 
chủ nhiệm tờ nhân dân miền nam 
(thay đồng chí lưu Quí Kì chuyển 
sang làm giám đốc Sở thông tin 
nam bộ). tờ báo là cơ quan ngôn 
luận chính thức của trung ương cục. 
ngoài việc làm cho tờ báo này, trần 
bạch Đằng còn giữ nhiều cương vị 
quan trọng như Xứ đoàn trưởng 

thanh niên cứu quốc nam bộ, phó 
ban Dân vận, phó đoàn Kiểm tra 
trung ương cục, phó ban tuyên 
huấn... Khi phụ trách nhân dân miền 
nam, trần bạch Đằng còn có nhiệm 
vụ ra thêm phụ san tiểu thuyết nhân 
dân và tờ Việt - Xô. lúc đầu nhân dân 
miền nam ra mỗi tháng 2 kì, sau, do 
được trang bị nhà in trần Phú, tăng 
cường nhân lực, báo ra hàng tuần với 
lượng phát hành khá lớn. hầu như 
số nào trần bạch Đằng cũng có bài 
đăng trên các tờ báo này. có thể kể 
ra đây một số bài tiêu biểu của ông: 
hoan hô Đại hội Đảng cộng sản liên 
ô lần thứ 19 (số 31 ngày 1/2/1952), 
Quốc hội Việt nam - tổ chức tối cao 
của chánh quyền nhân dân dân chủ 
Việt nam (số 34 ngày1/2/1953), Vấn 

đề lão thực số 36+37 (ngày 1.4.1953), 
tỉnh táo đề phòng, tăng cường giáo 
dục tư tưởng, đoàn kết chặt chẽ toàn 
Đảng, toàn dân, tiến lên giành thắng 
lợi vinh quang của cuộc chiến đấu 
(số 44 ngày 1/8/1953).... các bài viết 
thời kì này của trần bạch Đằng tập 
trung vào việc tổng kết thực tiễn cách 
mạng, đề cao tình đoàn kết hữu nghị 
giữa cách mạng Việt nam với cách 
mạng liên - Xô, trung Quốc. ngoài ra 
các bài viết của ông còn bàn về phát 
triển kinh tế nông nghiệp, về thuế, về 
dân quân tự vệ, về thanh thiếu niên, 
phụ nữ, trí thức, tôn giáo, đại đoàn kết 
các dân tộc Việt nam....

thực hiện chủ trương tinh giản bộ 
máy cho phù hợp với tình hình chiến 
tranh, năm 1954, báo cứu quốc nam 
bộ sáp nhập với nhân dân miền nam. 
bộ máy được tăng cường, nhiệm vụ 

cũng nặng nề hơn.từ thời điểm này, 
nhân dân miền nam trở thành cơ 
quan ngôn luận chính của cách mạng 
tại các vùng tự do nam bộ. nhờ được 
bổ sung thêm thiếu Sơn, Dương tử 
giang, triệu công minh, Anh Đức, 
trần Văn Khương, hữu tùng... nhân 
dân miền nam là tờ báo qui tụ được 
nhiều nhân tài nam bộ, tiếp tục làm 
tốt vai trò thông tin, hướng dẫn dư 
luận, giáo dục đạo đức cách mạng 
cho quần chúng nhân dân.

Sau hiệp định giơ - ne -vơ, theo các 
điều khoản đã kí kết, nhiều cán bộ 
tập kết ra bắc, một số người về địa 
phương nằm vùng, nhân dân miền 
nam tự đình bản, hoàn thành xuất 
sắc sứ mệnh lịch sử của mình. nhà 
in trần Phú chia làm hai, một chuyển 

về Sài gòn làm cơ sở in 
ấn của Xứ uỷ, một phần 
chuyển về cà mau. trần 
bạch Đằng nhận quyết 
định ở lại miền nam, 
phụ trách tuyên huấn. 
thời kì này, ông tham 
gia quản lí rất nhiều tờ 
báo, cả bí mật lẫn công 
khai. Đáng chú ý nhất 
là các tờ nhân loại, ban 
mai, tiếng chuông, Sài 
gòn mới, thần chung, 
Dân chủ... một số tờ 
trần bạch Đằng chỉ đạo 

chung, có tờ ông trực tiếp viết bài. 
nội dung chính là chống phân ly, 
đòi tự do dân chủ, tự do ngôn luận, 
đấu tranh bảo vệ văn hoá dân tộc... 
nhờ sự giới thiệu của đồng chí triệu 
công minh, trần bạch Đằng nhận lời 
phụ trách trang thời sự cho tờ buổi 
sáng của mai lan Quế. Để hợp pháp 
hoá hoạt động công khai, trần bạch 
Đằng được triệu công minh lo lót 
cho tấm thẻ nhà báo dưới cái tên lê 
Văn ba. ở tờ báo này ông thường kí  
bút danh Văn lê. mục tổng tào lao 
của ông rất được bạn đọc yêu thích. 
ngoài tờ buổi sáng ra, gây ấn tượng 
cho bạn đọc lúc đó còn có tờ nhân 
loại với các bài xã luận của trần bạch 
Đằng, bình luận thời sự của tân Đức, 
thơ Viễn Phương, truyện ngắn của lê 
Vĩnh hoà, Văn Phụng mỹ...

Sau khi đã gây dựng được cơ sở vững 

>>  ngày nhà báo đi ăn mày 10/10/1974 tại Sài gòn
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chắc tại các vùng tự do, Đảng chủ 
trương xuất bản tờ hoà bình thống 
nhất, cơ quan ngôn luận của Xứ uỷ 
Đảng lao động Việt nam nam bộ. 
báo được giao cho trần bạch Đằng 
phụ trách chung. hoà bình thống 
nhất in rô-nê-ô, 8 trang, khổ lớn, 
đăng tin tức các vùng tự do, tố cáo 
tội ác của mĩ và tay sai, đấu tranh đòi 
cải cách dân sinh, ca ngợi miền bắc 
Xhcn.... hoà bình thống nhất là tờ 
báo bí mật phát hành theo hệ thống 
Đảng ở Sài gòn và một số tỉnh nam 
bộ. từ năm 1956, khi mối mâu thuẫn 
giữa gia đình họ ngô với mĩ, giữa ngô 
Đình Diệm với bảo Đại và các thế lực 
tôn giáo đã tạm lắng, Diệm quay ra 
đàn áp cách mạng. hàng nghìn cơ sở 
Đảng bị phá vỡ. nhiều chiến sĩ cách 
mạng bị giam cầm giết hại. ngày 
nào miền nam cũng có đầu rơi máu 
chảy. báo chí của Đảng, của các cá 
nhân, tổ chức, yêu nước, tiến bộ cũng 
nằm trong hoàn cảnh chung đó. Đa 
số im hơi lặng tiếng hoặc cho đăng 
những bài vô thưởng vô phạt. có 
tờ thì tự giải tán. tờ nhân loại bị rút 
giấy phép. trước sự đàn áp khốc liệt 
của chính quyền Sài gòn, Xứ uỷ đã ra 
chỉ thị cho tờ hoà bình thống nhất 
tạm thời đóng cửa. các nhà báo cách 
mạng ai bị lộ thì chuyển lên các chiến 
khu, số còn lại thì chuyển nghề khác 
chờ thời cơ. trần bạch Đằng cùng các 

cơ quan đầu não của Xứ uỷ phải tạm 
lánh sang nam Vang (Phnompênh - 
campuchia). cuối những năm 1950, 
trần bạch Đằng được bầu làm tổng 
thư kí của hội những người kháng 
chiến cũ. hội chủ trương ra tờ Vùng 
lên phát hành từ Phnompênh về 
đến Sài gòn, báo in Stencil khổ to do 
nguyễn Văn hiếu trình bày, trần bạch 
Đằng đảm nhiệm các mục xã luận, 
bình luận. ngay trong số 1, báo đăng 
lời hiệu triệu những người kháng 
chiến cũ đoàn kết chống lại chế độ mĩ 
- Diệm. Vì tình hình chung lúc đó, tờ 
báo chỉ hoạt động cầm chừng, không 
mở rộng được phạm vi hoạt động.

Đầu năm 1960 trở đi, khi tình hình 
chính trị đã bớt gay gắt, các cơ sở 
cách mạng dần được phục hồi, Xứ uỷ 
quyết định trở về Việt nam. các vùng 
giải phóng lúc này đã được mở rộng, 
lực lượng cách mạng ngày càng lớn 
mạnh, từng bước giành lại thế chủ 
động tại các vùng nông thôn. Đây 
chính là lúc báo chí cần làm tốt vai trò 
của mình. Được sự ủng hộ từ trung 
ương, Xứ uỷ nam kì gấp rút đầu tư cơ 
sở vật chất xây dựng Đài Phát thanh 
giải phóng, củng cố thông tấn xã giải 
phóng, gây dựng lại hệ thống báo chí 
cách mạng. ngoài việc chỉ đạo chung, 
trần bạch Đằng còn tham gia viết bài 
cho hàng loạt tờ báo như Đài Phát 

thanh giải phóng, nội san học tập, 
báo tiền phong, báo giải phóng... 
Ông kí nhiều bút danh, nhưng nhiều 
hơn cả là những cái tên trần Quang, 
Đại nghĩa. từ những năm này cho tới 
khi thống nhất đất nước (1975), trần 
bạch Đằng là một trong những người 
có công rất lớn đối với sự nghiệp phát 
triển báo chí cách mạng nam bộ.

Đất nước thống nhất, non sông liền 
dải. trước cuộc sống bộn bề của vùng 
đất mới được giải phóng, với cương 
vị thường trực ban tuyên huấn tW 
cục, ông lại lao vào lo toan cho đài 
truyền hình phát sóng, mở rộng quy 
mô hoạt động cho thông tấn xã giải 
phóng, xuất bản gấp tờ Sài gòn giải 
phóng. ngoài những tờ báo trên, 
ông cộng tác đắc lực, thường xuyên 
với Đại đoàn kết, Văn nghệ, sau này 
có thêm tuổi trẻ tP hcm, công an 
tP hcm... bề bộn công việc như vậy, 
nhưng cứ tối thứ bảy ông lại vận bộ 
bà ba, chít khăn rằn tới nhà văn hoá 
thanh niên diễn thuyết trước đám 
đông hàng nghìn người. Do làm việc 
quá căng thẳng, lao lực, cộng thêm 
di chứng của các trận đòn thù trước 
đây, sức khoẻ trần bạch Đằng suy 
sụp rất nhanh. năm 1977 nhà nước 
buộc ông phải sang liên Xô sau đó 
là hunggari, Đức chữa bệnh. Khi về 
nước ông ở lại miền bắc một thời 
gian khá dài. tại đây ông đã có dịp đi 
khắp các huyện bắc bộ, kể cả những 
địa bàn xa xôi hẻo lánh như mèo Vạc, 
hồ ba bể, bản trang, Vũ thắng. nhiều 
vùng đất đã để lại dấu ấn sâu đậm 
trong các bài viết của ông. có những 
bài ký nổi tiếng như ở vùng cao Việt 
bắc được đăng 5 kỳ trên báo nhân 
dân (từ số 8639 ra ngày 5/1/1978 
đến số 8643 ra ngày 10/1/1978). có 
những đoạn của bài báo tràn đầy 
tinh thần lạc quan cách mạng, nóng 
bỏng nhưng đáng tự hào, trân trọng: 
“lần thứ hai tôi lên thăm khu gang 
thép thái nguyên, đứa con đầu lòng 
của nền sản xuất cơ khí vượt muôn 
vàn khó khăn với niềm tự hào: tự 
chính lòng đất đã sinh ra thỏi thép 
Việt nam. tôi hiểu thêm một ít bước 
đường công nghiệp hoá của chúng 
ta. chúng ta nuôi thép bằng máu thịt, 
giống như chúng ta tạo lập cơ nghiệp 
trải qua bao thế hệ. những dấu vết đổ 
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nát vì bom đạn, những ngôi nhà đơn 
sơ dành cho công nhân, những luống 
rau ngay bên lò cao, những người thợ 
và kỹ sư thiếu ăn suốt ngày trong độ 
nóng... chỉ cho tôi cái gì là gian khổ để 
tổ quốc được giàu mạnh”...

có thể nói, dưới thời bao cấp chứng 
kiến những khó khăn chất chồng của 
đất nước, nhìn những khuôn mặt võ 
vàng vì thiếu ăn, bệnh tật, trần bạch 
Đằng không cầm lòng được. Đảng - 
nhà nước ta vừa tiến hành công cuộc 
đổi mới đất nước, ngay lập tức trần 
bạch Đằng lao vào tìm hiểu lĩnh vực 
kinh tế. Ông hiểu rằng phát triển tuy 
không phải là con đường duy nhất, 
nhưng là quan trọng nhất để đưa 
nước ta thoát khỏi đói nghèo. nhiều 
bài báo của ông sau này (1990) được 
nhà xuất bản Sự thật tập hợp lại trong 
cuốn bút ký kinh tế bàn về các vấn 
đề: chiến lược phát triển nông thôn, 
chính sách kinh doanh, khai thác 
nguyên liệu, du lịch, kinh tế đối ngoại, 
tiền lương... nếu như bút ký kinh tế 
chỉ là những cảm quan của riêng ông 
về một lĩnh vực hết sức rắc rối, phức 
tạp và chưa mang tính khoa học cao, 
thì ở cuốn An ninh kinh tế và kinh tế 
thị trường Việt nam (nXb công an 
nhân dân ấn hành năm 1999) trần 
bạch Đằng trong những phần viết 
riêng đã chứng tỏ ông là một chiến 
lược gia có tầm nhìn xa trông rộng. 
trong cuốn sách do ông chủ biên này 
trần bạch Đằng có cái nhìn hết sức 
tỉnh táo trước nền kinh tế thị trường, 
có những phán đoán của ông đã đi 
trước thời đại hàng chục năm. nhờ có 
tính khoa học cao mà cuốn sách đã 
được dịch sang tiếng Anh, phát hành 
rộng rãi ở một số nước.

năm 1978, trần bạch Đằng trở lại tP 
hcm , đây là thời điểm Sài gòn nói 
riêng, cả nước nói chung đang gặp 
phải những khó khăn tưởng chừng 
không thể vượt qua. người dân thiếu 
ăn trầm trọng, có nhiều nơi phải ăn 
hạt “bo bo” trừ cơm, công nghiệp trì 
trệ, hầu như phải trông chờ vào viện 
trợ của các nước Xhcn, xuất khẩu 
gần như là con số không. Pôn pốt – 
yêngsary quấy rối biên giới tây - nam, 
nạn “thuyền nhân” đẩy nước ta vào 
thế khốn đốn. trong tình hình đó, trần 

bạch Đằng liên tục viết bài cho các 
báo nhân dân, Sài gòn giải phóng, 
tin sáng tố cáo âm mưu phá hoại của 
kẻ thù, động viên nhân dân tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết 
một lòng vượt qua khó khăn. Với 
cương vị phụ trách thường trực ban 
dân vận tW, trần bạch Đằng đi khắp 
nơi, viết bài phản ánh đời sống mọi 
mặt của địa phương, góp phần ổn 
định tư tưởng người dân. chiếc máy 
chữ của ông hầu như không có thời 

gian ngừng nghỉ. 

tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, trần 
bạch Đằng đâu có được một ngày 
trọn vẹn hưởng thú vui bên con 
cháu. Ông vẫn từng giờ, từng phút 
dõi theo tình hình đất nước. Ông vui 
trước những đổi thay của đất nước, 
nhưng cũng ngay lập tức quên hết 
những bệnh tật đang mang trong 
mình, ông bày tỏ sự phẫn nộ trước 
những thói hư, tật xấu, tiêu cực của xã 
hội. năm 2004 khi xảy ra vụ nhận hối 
lộ ở bộ thương mại, trần bạch Đằng 
viết bài Vụ mai thanh hải – không cá 
biệt. chỉ cần qua cái tiêu đề này người 
đọc cũng có thể hiểu trần bạch Đằng 
muốn nói về vấn đề gì. Ông coi cha 
con mai Văn Dâu phạm tội chỉ là hệ 
quả tất yếu của một quá trình đổ vỡ 
đạo đức xã hội. lối viết quen thuộc 
của trần bạch Đằng là phê phán, phơi 
bày để cảnh báo. cái mà ông nhắm 
tới bao giờ cũng thuộc lĩnh vực nhạy 
cảm nhất. Ông không kiêng dè ai bất 
cứ thứ quyền uy nào. Đây là thứ bản 
lĩnh chỉ những người lính cách mạng 

chân chính mới có. Ông thẳng thắn 
quy trách nhiệm: “bộ trưởng trương 
Đình tuyển là một trong những 
người được dư luận chung đánh giá, 
ngoài tinh thần tận tuỵ, ngoài khả 
năng quản lý ngành thương mại 
quốc gia, là một cán bộ gương mẫu 
ở bộ thương mại cũng như ở tỉnh 
nghệ An. Song thắc mắc của nhiều 
người - trong đó có thắc mắc của tôi - 
là tình hình như thế (Vụ mai Văn Dâu) 
sao lại kéo dài trước mắt đồng chí bộ 

trưởng”. những lời tâm huyết trên 
không riêng gì trần bạch Đằng, nhiều 
người làm báo khác cũng viết được. 
Điều đáng nói là chúng lại được thốt 
lên từ miệng một ông già đang ngày 
càng gần đất xa trời, đang phải từng 
ngày từng giờ từng phút chống chọi 
với bệnh tật. chúng như những sợi tơ 
vàng cuối cùng mà con tằm cố nhả ra 
để chau chuốt cho đời. chúng ta biết 
ơn và mong muốn ông được nghỉ 
ngơi. nhưng không hiểu sao, mỗi 
khi giở tờ báo lúc sáng sớm, ai trong 
chúng ta cũng ước ao được đọc thấy 
cái tên trần bạch Đằng ký ở cuối bài 
báo nào đó, dù giờ đây ông đã vĩnh 
viễn đi xa.

tS. hoàng Văn QuAng
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